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TYTUŁ: USŁUGI DIAGNOSTYCZNE WARSZTAT SERWIS ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Firma ELTRAS wykonuje specjalistyczne usługi rozładunkowe przy użyciu profesjonalnych maszyn
przeładunkowych, usługi transportowe, w tym również transportu niskopodwoziowego
zapewniającego możliwość transportu ładunków, maszyn i pojazdów w dowolne miejsce na terenie
kraju. Firma ELTRAS dysponuje pojazdami ciężarowymi do transportu ciężarowego towarów z
rozładunku, w tym również materiałów sypkich tj. piach, żwir, kruszywa, nawozy, węgiel, pasze. Usługi rozładunkowe realizują
doświadczeni operatorzy, a o bezpieczeństwo ładunku dbają kierowcy z wieloletnim doświadczeniem. Firma ELTRAS świadczy ponadto
usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn w prowadzonej przez ELTRAS stacji kontroli pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7. W budynku
stacji diagnostycznej ELTRAS pojazdów mieści się również warsztat samochodowy oraz serwis hydrauliki siłowej, który zapewnia
wymianę, naprawę oraz regenerację uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej stosowanych w urządzeniach, pojazdach i maszynach
m.in. wózkach widłowych i podnośnikach. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ELTRAS zapewnia kompleksową ocenę stanu
technicznego samochodów osobowych, samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych, maszyn drogowych, budowlanych,
rolniczych, autobusów i motocykli. Nowoczesna ścieżka diagnostyczna, przestronny parking, darmowa usługa ozonowania wnętrza
pojazdu do każdego badania technicznego oraz możliwość skorzystania z usług warsztatu samochodowego do usunięcia usterek w
trakcie przeglądu technicznego to jedynie niektóre z atutów współpracy z firmą ELTRAS. Doświadczenie diagnostów ze stacji diagnostyki
pojazdów ELTRAS pozwala na wskazanie obszarów wymagających uwagi , zaplanowanie niezbędnych wymian oraz utrzymanie pojazdu w
należytym stanie technicznym. Klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mogą liczyć na preferencyjne warunki decydując się na skorzystanie
z usług warsztatu samochodowego oraz serwisu hydrauliki siłowej w zakresie wymiany, naprawy i przystosowania przewodów hydrauliki
siłowej. Usługi zakuwania węży realizowane przez ELTRAS pozwalają na dowolną modyfikację przewodu, a szeroki asortyment
produktów do przystosowania przewodu dostępny na miejscu znacznie skraca czas realizacji usługi oraz czas przestoju pojazdów i
maszyn. Serwis hydrauliki siłowej należący do firmy ELTRAS realizuje usługi serwisowe z dojazdem do klienta lub na miejsce awarii po
wcześniejszym zamówieniu usług serwisu telefonicznie. Firma ELTRAS obsługuje elektroniczne rezerwacje terminu badania
technicznego w stacji kontroli pojazdów, bezpłatne przypomnienie o kolejnym badaniu technicznym oraz oferuje bezpłatną usługę
ozonowania wnętrza pojazdu do każdego badania technicznego. Szczegółowe informacje o ofercie firmy ELTRAS dostępne są na
firmowej stronie www.eltras.pl oraz u obsługi pod numerem 85 652 51 32.


